Gør en forskel
Hvordan du selv kan gøre en
forskel!
•

Bed Gud om at afsløre, om der er noget i
dit hjerte, der hindrer dig i at kunne elske
muslimer. Omvend dig og tillad Gud at
fylde dit hjerte med sin barmhjertighed og
kærlighed.

•

Elsk dine muslimske naboer i sandt
venskab og gæstfrihed og søg efter
måder, hvorpå du kan opbygge relationer,
som kan føre til venskabs-evangelisation.

• Tilbyd bøn som en gave. Muslimer tror på
bøn og vil tage positivt imod.

Vision
Aglows vision for bøn
Aglowkvinder over hele verden er bedende kvinder. Vi har lært, at hvis vi beder,
vil Gud læge vores land (2.Krøn. 7:14).
Vi opfordrer enhver Aglowkvinde til at forpligte sig til at bede for sit ”land”, d.v.s.
hendes familie, naboer, kolleger, nærområde og nation. Gennem en forpligtelse til
bøn, bygger Aglowkvinder et åndeligt hus,
et globalt bedehus for alle nationer med
det formål at se Guds velsignelse over
jordens mennesker og en fuldbyrdelse af
deres skæbne.

•

Meld dig som frivillig på et lokalt center for
muslimske indvandrere.

•

Gå bønnevandringer i områder, hvor der
bor mange muslimer.

Vil du høre mere om Aglow i dit område, kan du

Forpligt dig til at bede regelmæssigt for
muslimer og begivenheder i verden, der
involverer muslimer.

Telefon:___________________________________

•
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kontakte:_________________________________

E-mail:___________________________________

En tidligere muslim udtaler...
»Islam udøver en kraft, der gør blind. En muslim kan
leve et liv gennemsyret af synd og end ikke være klar
over, at han er en synder. I dem opfyldes profetien
fra Esajas 6:9: »I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.« Du spørger nok,
hvordan kan vi åbne deres øjne for forståelse?
Gennem bøn og ved at tale Ordet ... Der er kun én,
der kan overbevise mennesker om synd ... det er
Helligånden.«
- Reza F. Safa i bogen, Inside Islam.
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”... for at åbne deres øjne, så de
vender om fra mørke til lys og fra
Satans magt til Gud, for at de kan
få syndsforladelse og få samme lod
som alle de andre, der er helliget
ved troen på mig.”
Ap.G. 26:18

Bed for muslimer i hele verden og
- bed Gud om ...
• overnaturligt at åbenbare sig for dem, der
oprigtigt søger sandheden.

Bed om, at muslimerne må blive
sat fri til at kende sandheden og ...
• erkende, at det evige liv er i »... dig,
den eneste sande Gud, og ham, du har
udsendt, Jesus Kristus.«
• at deres sind må blive befriet for frygt,
synd, selvretfærdighed, had, hævntørst,
død, løgn, bedrag, begær.
• at de må kunne give slip på den
overbevisning, at hvis de vender sig fra
Islam, vender de sig fra Gud.
• at de må forstå, at Bibelen ikke er blevet
»ændret eller forvansket,« selv om det
ikke var Jesus selv, der nedskrev den.
• at de må modtage åbenbaring om den
sande Gud gennem syner og drømme
- som mange allerede har fået - særligt
under Ramadanen, som er en 30-dages
periode med faste og bøn.

• at åbne øjnene på indﬂydelsesrige
religiøse ledere i muslimske lande, som
Han gjorde det på Saulus fra Tarsus.

Bed om, at vi må lære at føre
muslimer til Jesus og ...
• at Gud må blødgøre sit folks hjerter og
indgive os ønsket om at elske muslimer,
som Jesus elsker dem, at bede for dem og
blive gode venner med dem.
•

Søg undervisning i at kunne formidle
Evangeliets sandhed på en kærlig måde,
som muslimer kan forstå, uden at det
fremkalder nytteløse diskussioner.

•

Ræk ud mod nye troende, hjælp og vejled
dem - de vil højst sandsynligt blive udsat
for pression og afvisning fra deres kære.

•

Etabler »sikre opholdssteder« til
beskyttelse af dem, der udsættes for
ekstrem forfølgelse.

•

Hjælp nye troende med at modstå stærkt
kulturelt og familiemæssigt pres for at
vende tilbage til Islam.

•

Bed Gud om at føre store skarer af
muslimer ind i sit Rige!

• at sætte dem fri, som bedrages af Islam i
vort eget land.
• at afsløre sandheden om islams
modstand mod kristendommen over for
regeringsledere i de kristne nationer,
og at skænke dem visdom til at være
regering også for muslimer uden at antage
eller gøre sig til talsmænd for islamiske
trosartikler.
• at der lovgives således, at kristen
evangelisation tillades, både i muslimske
og ikke-muslimske lande.
• at beskytte befolkningerne i alle lande,
som udsættes for »hellig krig« eller jihad.
• at skabe fred i Mellemøsten og
gennemføre sin plan for alle folkeslag i
dette område.

AGLOWS MISSIONSERKLÆRING
• at hjælpe med til at genoprette og mobilisere kvinder og mænd rundt om i verden.

• at fremme genoprettelsen mellem kønnene i Kristi
legeme, sådan som Gud har tænkt det.

• at forstærke bevidstheden om globale
anliggender ud fra et bibelsk perspektiv.

